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Med hårt arbete fick
vi ordning på fairways
När golfsäsongen 2021 nu är inne på andra halvlek kan jag konstatera att vårt
omfattande arbete under våren och början av sommaren med att reparera de
ovanliga vinterskadorna har gett bra resultat. Redan vid midsommartid hade vi
hundraprocentig täckning av gräs på samtliga spelytor. Men sådant sker inte per
automatik, banpersonalen har verkligen slitit ont den här sommaren med att
vertikalskära och dressa de fairways som tog mest stryk i vintras.
Därutöver har vi genomfört stödsådd av utsatta fairways. Normalt dressar vi inte fairways,
men förutom nämnda arbeten med de mest skadade gräsytorna kommer vi under hösten att
dressa de fairways som vi inte hann med i maj och juni. Totalt rör det sig om cirka 400 ton
sand som fördelas ut på fairways.
De extraordinära insatserna med fairways i början av säsongen har medfört att färdigställandet av nya tees på några hål har senarelagts en del. Men nyligen blev tee på hål 12
helt klart. Dessutom håller vi på med hål 7 och där är det dags för sådd under vecka 34.
Därefter hål 5. I samtliga fall rör det sig om tee 42 och 48.

Banan i bra skick även i år. Efter en vinter som var tuff mot banan och särskilt fairways gjordes
extra satsningar med vertikalskärning och dressning som gav bra resultat.

Efter en lång period av ovanligt kyligt väder i maj fick vi en sommar som underlättade
banskötseln. Ibland påminde vädret om den heta och torra sommaren 2018. Men vi har inte
behövt vattna i närheten av lika mycket som då.
Jag tycker att vi fick banan i det skick vi önskade framåt midsommar och därefter har det
mest handlat om att underhålla med traditionell banskötsel. Trycket på banan har varit högt
och vi har under sommaren fått mycket positiv respons från medlemmar och gästspelare.

Schaktmassor bildar kullar som ”insynsskydd”
Alla som spelat banan 2021 har lagt märke till de stora schaktmassor som körts med
lastbilar in till området runt banpersonalens lokaler intill hålen 2, 13 och 14. Många dagar i
sommar har sex lastbilar med släp kört i skytteltrafik och tömt sina laster med jord, sten,
betong så att allt mindre av verkstaden, maskinhallen och övriga byggnader syns från
nämnda hål.
Det är ganska fantastiskt hur detta projekt kommit till och nu håller på att förverkligas.
Det fanns sedan gammalt ett förslag vilande från en medlem att göra lokalerna mindre
framträdande. Detta fick aktualitet när en entreprenör kontaktade Hammarö GK och frågade
om det fanns intresse hos klubben att ta emot en större mängd schaktmassor från olika
planerade byggnationer i kommunen. Vi berättade detta för banarkitekten Johan Benestam,
som vi har ett samarbete med sedan några år. När Johan fick klart för sig vilka stora
schaktmassor det handlade om skissade han på höga kullar runt banpersonalens lokaler.

Här står jag på 14:e hålets tee och pekar bort mot banpersonalens lokaler. Några kullar är redan
på plats och mellan de två kullarna, i riktning mot röda huset, ska ytterligare en kulle anläggas.

Kullarna tar alltmer slutlig form, några återstår att anlägga. Därefter ska allt jämnas till.
Det ska läggas på ett lager med sandjord och slutligen ska det spridas gräsfrö. En del kan vi
förhoppningsvis så under hösten. Troligen blir några av kullarna intill hålen 13 och 14
färdiga för sådd först till våren, främst beroende på i vilken takt massorna kommer in.
När jag ser hur allt tar form tycker jag att kullarna blir ett stort lyft för denna del av banan.
Några medlemmar har oroligt frågat mig hur klubben har råd med denna satsning. Jag har
gett lugnande svar och kan även hälsa andra, som eventuellt undrar, att klubben inte har
några kostnader för vare sig schaktmassorna eller transporterna.

Det börjar bli höst. Det visar sig bland annat när rödsvingel-gräset skiftat färg till gult.

Snart dags att påbörja invintringen
När vi nu närmar oss september är det dags att så smått börja förbereda banan för att klara
övervintringen på bästa sätt. Som vi såg den senaste vintern är dock klimatet oförutsägbart,
men det finns vissa grundläggande uppgifter som behöver utföras. En sådan är stödsådd
med krypven, något som vi troligen börjar med redan i slutet av augusti.
En annan åtgärd som kanske inte så många tänker på är att försöka hålla spelytorna så
daggfria som möjligt. Daggen kommer i september och utan åtgärder uppstår ofta något som
kallas guttation, som orsakar ökad risk för svampsjukdom i gräsplantan. Detta gäller inte
bara på greener, foregreens och tees, utan också banans stora ytor, alltså fairways. Här
brukar vi svepa över daggen med en 100 meter lång slang mellan två bilar som körs på
varsin sida av fairways.
I invintringen ingår bland annat också att djuplufta greenerna. Det görs i september med
30 centimeter solida pinnar. Även de andra spelytorna kommer luftas med kortare pinnar.
Efter hand under hösten släpper vi upp klipphöjden på greenerna.
Vid sidan av själva spelytorna blir det mycket jobb med att få bort sly, som tycks få ökad
växtkraft för varje år.

Stort lycka till Petter!
Jag vill också passa på att att rikta ett stort tack och om möjligt ett
ännu större lycka till i framtiden till Petter Willbas som har avslutat sin
anställning hos oss efter fyra år.
Petter har sökt studier i Göteborg och flyttar därför inom kort.
Det har varit en ynnest att få vara din kollega under alla år såväl här
som på Karlstad GK, och jag är helt övertygad om att du kommer att
lyckas med vad du än tar dig för. Och om du saknar oss och
greenkeeping så är du alltid varmt välkommen tillbaka.

Cool?
Jag hoppas återkomma med ytterligare ett Inspel i höst och skulle du ha några synpunkter på
eller frågor om banskötsel är du välkommen att senast 15 september maila till
cristian@hammarogk.se Är frågan av allmänt intresse svarar jag i nästa Inspel.
Cristian Swärd
Banchef
Hammarö GK

PS! Här nedan följer några fler bilder på banan från
sommaren 2021.

Slutspurt med nya tees på hål 12. Per-Gunnar Wallgren (t v) och André Stenwreth sår i ett mindre
område intill den nya utslagsplatsen, som finns bortanför P-G.

Nya tees förbereds på hål 7. Sedan bilden togs i början av augusti har de nya
utslagsplatserna byggts upp.

Avslutningen på hål 14. I bakgrunden ses banpersonalens byggnader kring vilka det anläggs
stora kullar.

Hål 9 har fräschats upp i år. Framför allt har det skett genom att den under senare år nästan tomma
dammen har kunnat fyllas upp med vatten.

